Volgens de Arbowet
De Arbowet schrijft voor dat werkgevers moeten zorgen voor een
veilige werksituatie voor hun personeel. Tevens zijn zij verplicht
hen voorlichting en training te geven in veilig werken
(Arbowet artikel 6 lid 2).
Met het persoonscertificaat EN-45013 kan daadwerkelijk
aangetoond worden dat aan deze verplichting is voldaan.
De opleidingen basisveiligheid (VVA-1), veiligheid & leidinggeven
(VVA-2) en flens & afdichtingenmonteur van Kramer Opleidingen
zijn de juiste voorbereiding om het erkende examen met succes
te volbrengen.
Naast de wettelijke verplichtingen op het gebied van veiligheid
wordt het voor bedrijven steeds meer een economische noodzaak
om aan de eisen die aan veilig werken worden gesteld te voldoen.
Steeds meer opdrachtgevers eisen een persooncertificaat
basisveiligheid van alle medewerkers van het bedrijf waaraan
het werk uitbesteed wordt. Een goede offerte alleen is niet meer
voldoende, bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij werken
binnen de gestelde veiligheidsnormen.
Ook voor het begeerde VCA-certificaat (Veiligheids Certificaat
Aannemers) zijn persoons gecertificeerde veiligheidstrainingen
een noodzaak.
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De dienstverlening van Kramer Opleidingen is het verzorgen van
trainingen op het gebied van ARBO en veiligheid. Kramer heeft een ruime
ervaring opgebouwd in de route naar het Certificaat van Vakbekwaamheid.
Eisen, lesstof en examen worden volledig op elkaar afgestemd.
De bevoegde docenten van Kramer werken binnen een strak
kwaliteitskader dat is verankerd in het ISO-9002 systeem.

De opleiding basisveiligheid bestaat uit twaalf onderdelen.
De keuze bestaat om modules te kiezen die passen bij uw bedrijf.
Voor het VCA certificaat zijn tien modules verplicht.

Kramer Opleidingen is een instituut met een sterk marktgericht karakter
waarin klantgericht denken centraal staat.
Cursus en examen op uw locatie of zalencentrum in uw directe omgeving
garanderen een efficient verloop.
Data, tijdstip en groepsgrootte zijn in overleg in te vullen.

Indien nodig kan per module herexamen gedaan worden.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen, of heeft u een
vraag? Ons adres staat op de achterkant van deze folder
u kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Een deelnemer ontvangt het persoonscertificaat basisveiligheid als hij voor
de verplichte tien modules voldoende heeft gescoord.

Veiligheid en Leidinggeven
De opleiding veiligheid en leidinggeven bestaat uit vijf modules.
Onderwerpen hierin zijn onderandere, risicobeheersing, preventie,
wetgeving, aanspraakelijkheid, etc.
In deze opleiding zijn oefenvragen en casus opgenomen
in het lesmateriaal.

Flens en afdichtingenmonteur
Flenzen en afdichtingen monteren is specialistenwerk.
De algemene vakbekwaamheidseisen voor flens / afdichtingenmonteur zijn
in de cursus verwerkt in zeven modules.
Een theorie en praktijkdeel vormen samen de cursus.
De theorie wordt behandeld en toegelicht met behulp van het bijbehorend
cursusboek. In de praktijkunit worden de werkzaamheden geoefend.

Kwaliteitsbewaking
EN-45013 is een zeer hoogwaardige norm.
Dit betekent dat daarop veel toezicht nodig is.
Dit is beslist noodzakelijk om een kwalitatief hoogwaardig
product aan te kunnen bieden.
Het toezicht op de kwaliteitsbewaking volgens de ISO 9002
en EN-45013 normen voor zowel opleiding als examen gebeurt
onder de vlag van de door de overheid aangestelde Raad van
Accreditatie. Boven het VCA-systeem staat een Centraal
College van Deskundigen, waarin overheids-, werkgevers- en
werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn.
In het kader van de Arbowet is de werkgever verplicht zijn
medewerkers te scholen op het terrein van veiligheid.
Met de realisering van de opleiding wordt voldaan aan de
algemene wettelijke verplichtingen van de werkgever inzake
onderricht in het kader van de arbeidsomstandighedenwet.
Voor de cursisten geldt dat zij na het behalen van het examen:
- in voldoende mate op de hoogte zijn van de veiligheidseisen
ten aanzien van hun werkzaamheden;
- weten welke talen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zij in deze hebben;
- voor hun werkzaamheden relevante veiligheidsmaatregelen
kennen en weten toe te passen.
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